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 De viering van zondag 20 juni, Gezinsdienst 
20 juni 
10 uur 

Eerste zondag van de zomer   
S. Visser, Almelo  
Lezingen: Jesaja 66: 10-14c; Lucas 10: 1-9, lezingen uit Bijbel in Gewone Taal. 

 
Het is de eerste zondag van de zomer. Onze geestelijk verzorger Sape Visser leidt deze 
gezinsdienst in de Grote Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Henk Kamphuis. Enkele leden 
van de cantorij verlenen hun medewerking.  
 
Vijf kinderen nemen deze ochtend afscheid van de Kinderkerk. Dat zijn Thomas Hengstman, 

Sterre Visschers, Brechje Schuttevaar, Mees Kuipers en Hidde Kruize. Zij worden welkom 

geheten door de Jeugdkerk. 
 

Wij vliegen uit 

En gaan nu verder een nieuwe periode in 

Wij doen onze ogen dicht 

En zien onszelf in deze nieuwe periode staan 
Gedicht door de overstappers  
                                                                                                        
Online de dienst volgen 

De dienst van zondag is online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  te gaan.  
 

Wees welkom in de kerk 
Maar let op: gewerkt wordt nog wel met registratie aan de voordeur en er zijn coördinatoren 
in de kerk, die u een zitplaats aanwijzen.  
Het blijft gewenst vooraf aan te melden: 
 -- Stuur een e-mail aan grotekerkopen@gmail.com U meldt uw naam en telefoonnummer 
-- Zij die zich niet aanmelden, worden toegelaten als het aantal bezoekers dat toelaat. 
-- Wij dragen een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. 
-- Zingen is bedoeld voor de leden van de cantorij. 
-- De kerkdiensten worden gefilmd, foto’s worden gemaakt en geplaatst op onze website en  
    facebookpagina. 
 

Neem uw Liedboek mee naar de kerk!! 
Graag uw eigen Liedboek meenemen naar de kerk. Er liggen verkorte orden van dienst 
klaar. Die neemt u mee naar huis. De liederen worden aangegeven op de borden in de kerk.  
 

-- In de kerk zelf worden vanwege corona geen Liedboeken uitgereikt ! 
 
-- Op aangeven van de predikant mag het slotlied op ingetogen wijze worden 
meegezongen. 
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Gemeenteberaad na gezinsdienst  
Wij nodigen u van harte uit voor het gemeenteberaad dat komende zondag 20 juni 
na de  gezinsdienst in de Grote Kerk wordt gehouden.  
 
U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen rond de pastorale invulling van onze 
wijkgemeente de Grote Kerk. Daarbij werken wij samen met wijkgemeente Noach. 
 
 
Ook is er aandacht voor 
het proces Loslaten en 
Opnieuw beginnen, 
belangrijk voor de 
toekomst van onze 
wijkgemeente en de 
Protestantse Gemeente 
Almelo.  
Enkele van onze 
gemeenteleden hebben 
hierover al meerdere 
gesprekken gehad in zes 
verschillende 
themagroepen.  
Zij verzorgen tijdens het 
gemeenteberaad een  
toelichting en beantwoorden 
uw vragen.   
 
 

Het gemeenteberaad is met beeld en geluid te volgen. Dat kan door naar 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo  te gaan.  
 

Wij bevelen u deze bijeenkomst in de Grote Kerk van harte aan. 
 
 

 

Pastorale hulp  

Voor pastorale hulp of zomaar voor een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan. U kunt in 
zo’n geval contact opnemen met onze scriba, Ben ter Haar.  
 
 
Ben ter Haar, scriba, 
scriba.grotekerk@pga-almelo.nl  
elefoon: 06 – 8308 1784 
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